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Abstract: Application example of selected methodologies of landscape 
ecological stability evaluation in Slovakia 

The evaluation of landscape ecological stability is a complicated process. The 
determination is based on an identification and evaluation of landscape elements 
and their categorization into predefined categories. This paper deals with 
comparison of two published methodologies in Slovakia. Both methodologies 
were used to determine the coefficient of the landscape ecological stability in 
cadastral area Bielovce. The paper is focused on possibilities of creating a new 
methodology and its application in practise. Data used in presented work have 
been prepared in GIS environment. 
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ÚVOD 

Každý človek pozná a hodnotí krajinu. Avšak takmer vždy je to zo 
subjektívneho hľadiska. Objektívne hodnotiť krajinu je zložitá záležitosť. 
I napriek zložitosti je dôležitosť hodnotenia krajiny neopomenuteľná. 
Najčastejšie sa hodnotenie krajiny uberá smerom určovania ekologickej 
stability. Pritom ekologická stabilita je chápaná, ako schopnosť ekosystému si 
udržiavať dynamickú rovnováhu. Zvyčajne je vyjadrená koeficientom 
ekologickej stability (KES), ktorý je charakterizovaný numerickou hodnotou a 
prislúchajúcou interpretáciou. 

V súčasnosti sa na Slovensku pre stanovenie koeficientu ekologickej 
stability (KES) používa viacero metód. Ich využitie v praxi je rôzne. Moderná 
krajinotvorba v rámci projektov pozemkových úprav priam vyžaduje mať 
objektívny nástroj na hodnotenie krajiny. Na Slovensku medzi najnovšie 
publikované práce patria metodické postupy stanovenia KES podľa 

REHÁČKOVEJ  PAUDITŠOVEJ (2007) a podľa MUCHOVEJ et al. (2009).  
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Príspevok prezentuje dva najnovšie postupy výpočtu ekologickej stability 
územia v rámci projektov pozemkových úprav. Taktiež príspevok vytyčuje 
možné ďalšie možnosti vývoja novej metodiky a jej aplikácie v praxi. 

 

METODIKA 

Metodický postup práce pozostával z nasledovných krokov: 
- vymedzenie záujmového územia 
- prieskum záujmového územia so zameraním sa na mapovanie krajinných 

prvkov a identifikáciu spôsobov využívania územia 
- charakteristika záujmového územia na základe dostupných údajov 

a výsledkov terénneho prieskumu 
- analýza súčasného využitia krajiny 

- výpočet ekologickej stability záujmového územia podľa REHÁČKOVEJ  

PAUDITŠOVEJ (2007) a podľa MUCHOVEJ et al. (2009) 
- sumarizácia zistení. 

 

VÝSLEDKY 
 

Charakteristika záujmového územia 

Záujmové územie tvorí obvod projektu pozemkových úprav (OPPÚ) v k. ú. 
Bielovce (obr. 1). Obec sa nachádza pri štátnej hranici Slovenska s Maďarskou 
republikou. Katastrálne územie Bielovce má charakter intenzívne 
poľnohospodársky využívanej krajiny, patrí do kukuričnej výrobnej oblasti. 
Výmera OPPÚ je 1104,02 ha. 

 

 

Obr. 1: Záujmové územie – obvod projektu pozemkových úprav v k. ú. Bielovce 
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Záujmové územie spadá do agroklimatickej oblasti teplej, veľmi suchej, nížinnej. 
Z geomorfologického hľadiska sa nachádza v oblastiach Ipeľská pahorkatina a 
Ipeľská niva. V členitom pahorkatinnom území boli vyvinuté pôdy regozemného 
a hnedozemného typu, v menej členitej pahorkatine a na riečnych terasách 
černozeme a na nive Ipľa fluvizeme až gleje s menším zastúpením čiernic 
(LAUKO et al. 2009). 

 

Analýza súčasného využitia krajiny 

Na katastrálnom mapovom podklade sme na základe podkladov z terénneho 
prieskumu a údajov z katastra nehnuteľností v prostredí geografických 
informačných systémov vytvorili samostatnú polygónovú mapovú vrstvu, ktorá 
obsahovala jednotlivé plochy charakterizujúce súčasné spôsoby využívania 
územia v OPPÚ k. ú. Bielovce. Záujmové územie po korekciách pozostávalo z 
516 polygónov. Rozloha jednotlivých druhov využitia pozemkov je uvedená 
sumárne v tabuľke 1. 

 
Tab. 1: Plošné vyjadrenie spôsobov súčasného využívania územia v OPPÚ k. ú. 

Bielovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V území sme identifikovali ornú pôdu o rozlohe 682,95 ha čo zodpovedá 
61,86 % z celkovej plochy OPPÚ. Trvalé trávne porasty sa rozkladajú na ploche 
196,02 ha čo je 17,75 % z celkovej rozlohy záujmového územia. Preto môžeme 
tvrdiť, že riešené územie je využívané prevažne na poľnohospodárske účely. 
Lesné pozemky sa rozkladajú na ploche 99,51 ha čo je 9,01 % z celkového 
skúmaného priestoru.  

 

Výpočet ekologickej stability v OPPÚ k. ú. Bielovce podľa REHÁČKOVEJ  

PAUDITŠOVEJ (2007) 

Metodický postup vychádza z výsledkov mapovania súčasnej krajinnej štruktúry 
a aktuálnej vegetácie. Pre určenie stupňov ekologickej stability lesnej vegetácie 
autorky využili výsledky práce SMEJKAL (1999). Čiastkové hodnoty stupňov 
ekologickej stability jednotlivých krajinných prvkov boli navrhnuté autorkami, na 

Spôsob využitia územia Rozloha [ha] 

orná pôda 682,95 

vinica 4,97 

záhrada 0,41 

ovocný sad 6,66 

trvalý trávny porast 196,02 

lesný pozemok 99,51 

vodná plocha 22,16 

zastavaná plocha 28,32 

ostatná plocha 63,02 

 Spolu 1104,02 
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základe ich odborných a praktických skúseností. Autorky pracovali pri výpočte 
koeficientu ekologickej stability s nasledovným matematickým vzťahom: 
 

 

kde:  KES  – koeficient ekologickej stability záujmového územia 

pi  – celková rozloha typov prvkov krajinnej štruktúry (ha) 

Si – stupeň ekologickej stability prvku 

p  – celková plocha záujmového územia (ha) 

n  – počet prvkov krajinnej štruktúry v záujmovom území. 

 
Na účely zistenia KES v OPPÚ Bielovce sme identifikované spôsoby využitia 

územia a ich pričlenenie ku konkrétnym pozemkom (polygóny) aplikovali pri 
výpočte ako typy krajinných prvkov (tab. 2). 

 

Tab. 2: Čiastkové stupne ekologickej stability a výpočet KES v OPPÚ k. ú. Bielovce 

 

Na základe výslednej hodnoty KES usudzujeme, že záujmové územie je 

podľa interpretačnej tabuľky hodnôt KES uvedenej v práci REHÁČKOVÁ  

PAUDITŠOVÁ (2007) krajina s nízkou ekologickou stabilitou, t. z., že návrh 
opatrení je založený na potrebe realizácie nových ekostabilizačných prvkov 
a na realizácii ekostabilizačných menežmentových opatrení. 

 

Výpočet ekologickej stability OPPÚ k. ú. Bielovce podľa MUCHOVEJ et al. 
(2009) 

Druhý spôsob výpočtu ekologickej stability v OPPÚ k. ú. Bielovce vychádzal zo 
6 stupňov (0 až 5) podľa LÖWA et al. (1984, 1995). MUCHOVÁ et al. (2009) určujú 
postup stanovenia stupňa ekologickej stability územia, ktorý vyjadruje mieru 

Spôsob využitia územia, resp. krajinné 
prvky  

Rozloha (pi) 
Si KES 

orná pôda 682,95 1 0,62 

vinica 4,97 3 0,01 

záhrada 0,41 2 0,00 

ovocný sad 6,66 2 0,01 

trvalý trávny porast 196,02 3 0,53 

lesný pozemok 99,51 4 0,36 

vodná plocha 22,16 1 0,02 

zastavaná plocha 28,32 1 0,03 

ostatná plocha 63,02 1 0,06 

 KES = 1,64 
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odchýlenia od prírodného stavu. Koeficient ekologickej stability bol stanovený 
podľa matematického vzťahu: 

 

 

 

kde: PÚKES  – KES územia na účely pozemkových úprav 
P0  – výmera prvkov zaradených do stupňa 0 [ha] 
P1  – výmera prvkov zaradených do stupňa l [ha] 
P2  – výmera prvkov zaradených do stupňa 2 [ha] 
P3  – výmera prvkov zaradených do stupňa 3 [ha] 
P4  – výmera prvkov zaradených do stupňa 4 [ha] 
P5 – výmera prvkov zaradených do stupňa 5 [ha]. 

 

Na základe výslednej hodnoty z výpočtu KES podľa MUCHOVEJ et al. (2009) sa 
dá územie charakterizovať ako krajina s veľmi nízkou ekologickou stabilitou. 
Podľa tohto výsledku sa navrhujú opatrenia v podobe tvorby krajinných prvkov 
pre zvýšenie ekologickej stability. 

 

DISKUSIA 

K hodnoteniu stavu krajiny z krajinnoekologického či ekostabilizačného hľadiska 
sa dá pristúpiť rôznymi spôsobmi ako je to zhrnuté v práci PAUDITŠOVÁ (2012). 
V literatúre sú prezentované rozličné spôsoby určovania ekologickej stability a 
samozrejme aj interpretácie KES. V príspevku aplikované metodické postupy 
reprezentujú súčasný stav, ako sa najčastejšie zisťuje hodnota KES na 
Slovensku. Interdisciplinárny charakter projektov pozemkových úprav sa odráža 
v procese hodnotenia územia z rôznych aspektov v dôsledku čoho sa autori 
zaoberajú rôznymi prístupmi stanovenia ekologickej stability a KES. Na začiatku 
procesu stanovenia KES sa vykonáva identifikácia, triedenie a 
charakterizovanie stavu (kvalita a rozloha) krajinných prvkov. Na determináciu 
ekologickej stability prostredníctvom KES sa zvyčajne využívajú matematické 
vzťahy (vzorce). Po výpočte KES sa stanoví ekologická stabilita, ktorá je 
individuálne interpretovaná. Pri interpretácií spracovávatelia využívajú 
generalizované slovné, alebo aj číselné hodnotenie krajiny. Nakoniec na 
základe svojho ohodnotenia odporúčajú vhodné opatrenia, ktoré majú 
zabezpečiť zlepšenie, alebo udržanie súčasného stavu v krajine. 

  

ZÁVER 

V našej práci poukazujeme na to, že spomínaní autori sa rozchádzajú v 
prisudzovaní hodnôt koeficientu ekologickej stability jednotlivým krajinným 
prvkom. Medzi základné determinanty krajiny jednoznačne patrí vegetácia. 
Vegetácia je podstatná pri vytváraní ekologickej stability územia, preto je 
dôležité sa ňou zaoberať a pri hodnotení zohľadňovať nielen jej kvantitu, ale aj 
kvalitu. Rozdiely medzi autormi v oblasti hodnotenia vegetácie sú spôsobené 
rozdielnym pohľadom na ekostabilizačnú funkciu vegetácie.  

Rozvoj v oblasti hodnotenia vegetácie by mal smerovať k zohľadneniu 
aktuálneho stavu vegetácie, aj s prihliadnutím na antropogénne zásahy. 
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Vhodným ilustračným príkladom je ovocný sad. Tento typický zástupca 
antropogénne výrazne ovplyvnenej vegetácie má spravidla priradenú jednu 
číselnú hodnotu (koeficient ekologickej stability), ktorá vyjadruje jeho ekologickú 
stabilitu a tak nie je možné zohľadniť rozdiel medzi intenzívne využívaným, 
extenzívne využívaným či opusteným ovocným sadom. Intenzívne využívaný 
ovocný sad je zvyčajne vysadený monokultúrami ovocných drevín a na povrchu 
zeme býva udržiavaný čierny úhor alebo pravidelne kosený trávnatý porast s 
malou druhovou diverzitou. Naproti tomu extenzívne využívané ovocné sady 
predstavujú hodnotné biotopy, v ktorých sú zachované a udržiavané druhovo 
bohaté kvetnaté lúky a často vzácne krajové odrody ovocných drevín. V 
opustených, neudržiavaných ovocných sadoch sú zreteľné sukcesné procesy, 
ktoré nastupujú v dôsledku neprítomnosti antropogénneho vplyvu. Výsledkom je 
postupné zarastanie, nálet pionierskych drevín, rozširovanie nelesnej drevinovej 
vegetácie a pod. Takto vytvorené stanovištia poskytujú široké spektrum 
habitatov, ktoré sú využiteľné pre rôzne druhy rastlín a živočíchov. Dôsledkom 
je zvýšenie ekostabilizačnej schopnosti v porovnaní s intenzívnym 
monokultúrnym obhospodarovaním. Podľa nášho názoru by mala byť intenzita 
antropogénnych zásahov, ktorej odrazom je zmena druhovej diverzity 
podstatnou súčasťou hodnotenia a mala by byť zohľadnená v tvorbe nových 
metodických postupov. 
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